


 

 
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ของข้าราชการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

๑.  เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างท่ีสร้างความโปร่งใส  
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
 

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

๓. ให้เกิดรูปแบบการปฏิบัติงานอันเป็นท่ียอมรับ  เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจ แก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

 

๔. ทําให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างหน่วยงานและข้าราชการ  พนักงานราชการ ลูกจ้าง สร้างระบบความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลําดับ 

 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นรวมทั้ง 
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

ท้ังนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมของหน่ายงาน และข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับ
ระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 
 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ 
“ ประมวลจริยธรรม เกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน ”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของ

ข้าราชการของข้าราชการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

/ ข้าราชการ .... 
 
 
 



- ๒ - 
 

 “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค (๑) (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกัน 
“คณะกรรมการประมวลจริยธรรม เกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน ” หมายถึง คณะกรรมการ

จริยธรรมประจําสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

ข้อ ๒  ให้ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  เป็นผู้รักษาการตามประมวล 
จริยธรรมนี ้
 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

มาตรฐานจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส าหรับข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 
ข้อ ๓ ข้าราชการในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตทุกคน มีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อํานวยความสะดวกและให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อราชการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวม โดย 
 

๓.๑  ก าหนดให้ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้ 
๑) ข้าราชการในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ทุกคนต้องปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
๒) รายงานเรื่องเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๓) กําหนดขอบเขตความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าท่ีรัฐอื่นๆท่ีเข้ามาติดต่องานด้วย โดยต้ังอยู่บน 

ฐานของความเป็นทางการ เพื่อหลีกเล่ียงการถูกกล่าวหาการให้อภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะคน 
๔) แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ในด้านธุรกิจท้ังในนามของตนเองและในนามของ ครอบครัว  

หลีกเล่ียงจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัว 
๕) ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่องานอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน โดยปราศจากความเกรงกลัวอิทธิพล หรือให้ 

อภิสิทธิ์แก่ผู้อื่น 
๖) สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายการป้องกันการทุจริต และ 

นโยบายต่างๆของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
๗) ขอคําปรึกษาผู้บังคับบัญชา ผู้อํานวยการกลุ่ม หัวหน้างานหากมีข้อสงสัยในการ ปฏิบัติงานตาม 

หน้าท่ี 
๘) จงรักภักดีต่อหน่วยงานและมีจิตใจห้าวหาญท่ียึดผลประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน 

 
 

/ ๓.๒ ห้ามข้าราชการ ..... 
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๓.๒ ห้ามข้าราชการทุกคนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี ้
๑) รับของขวัญ ท้ังในรูปของเงินและส่ิงของจากผู้ท่ีมาติดต่อและ การรับของท่ีระลึกใน 

กรณีการเข้าเย่ียมให้มอบกับหัวหน้าหน่วยงาน 
๒) ห้ามรับรางวัลจากเจ้าหน้าท่ีรัฐอื่นท่ีมาติดต่องานซึ่งตนเองได้ทําไปโดยหน้าท่ี 
๓) ห้ามรับรางวัลจากผู้ใด ในการละเว้นการกระทําตามหน้าท่ีของตน ซึ่งควรต้องกระทํา  

ตามหน้าท่ี 
   ๔) ห้ามรับรางวัลใดๆ ท่ีเป็นการแสดงหรือการโน้มน้าวให้ละเว้นการเลือกไม่ปฏิบัติต่อ  
บุคคลใดท่ีเกิดจากการทําหน้าท่ีของตนเอง 

๕) ห้ามกระทําโดยการจงใจหรือตั้งใจในการแก้ไขหรือกรอกข้อความทําให้เกิดความ ผิดพลาดของ 
ข้อความในเอกสารการทํางาน 

๖) ห้ามรับเชิญงานเล้ียงหรือห้ามการรับเชิญไปรับประทานอาหารจากผู้ใดท่ีมาติดต่องาน 
ด้วย เพื่อป้องกันการถูกกล่าวหา 

๗) ห้ามรับของขวัญจากผู้ใดท่ีมาติดต่องานด้วย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหรืองานเล้ียงสังสรรค์ ตามเทศกาล 
ใดก็ตาม 

๘) ห้ามเชิญผู้ใดท่ีมาติดต่องานด้วย เข้ามาเกี่ยวของในงานจัดเล้ียงท่ีตนดําเนินการอยู่จากผู้มีอํานาจ  
หน่วยงาน  

๙) ห้ามรับจ้างหรือรับค่าตอบแทนการจ้างงานเป็นค่าล่วงเวลา เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบ 
  ๑๐) ห้ามรับค่าธรรมเนียม ค่าบริการจากผู้ใด จากการให้บริการตามหน้าท่ีของตนเอง 

๑๑) ห้ามรับเงินค่าตอบแทน หรือค่าชดเชยใดๆ จากผู้รับสัญญาท่ีเข้ามารับโครงการใน 
๑๒) ห้ามลงทุนในธุรกิจกับผู้ใด ท่ีติดต่อเกี่ยวข้องงานกับตนเองอยู่ 
๑๓) ห้ามมีผลประโยชน์ร่วมกันกับร้านค้า เช่น เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการ เป็นต้น ใน  

การซื้อของก็ซื้อจากร้านค้าท่ีมีส่วนได้เสียนี้ ในราคาแพงและคุณภาพตํ่า 
๑๔) ห้ามรับค่าตอบแทน (commission) หรือเงินส่วนแบ่งโดยทุจริต (kickback)  อื่นๆ 

จากผู้รับสัญญาท่ีเกิดจากการให้บริการหรือส่ิงของใดๆ 
๑๕) ห้ามรับข้อเสนอหรือรับบริการโดยไม่คิดเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าบริการ ในการตบ 

แต่งสถานท่ี จากผู้ใดท่ีติดต่องานอยู่ด้วย 
๑๖) ห้ามใช้ความสัมพันธ์เอาอกเอาใจแก่ผู้ใดท่ีติดต่องานด้วยจนเกิดเหตุอันควร ด้วยการ ปฏิบัติในเชิง 

ให้อภิสิทธิ์หรือชอบพอเป็นพิเศษ 
๑๗) ห้ามรับค่าต๋ัวชมฟุตบอล ภาพยนตร์หรืออื่นๆจากผู้รับสัญญาของหน่วยงาน 
๑๘) ห้ามจัดประชุมอย่างเป็นทางการหรือเพื่อจัดการต่อรองกับผู้รับสัญญาในสถานท่ีของ หน่วยงาน  

หรือใช้สถานท่ีทํางานของผู้รับสัญญา เว้นแต่มีเหตุผลท่ีจําเป็นต้องทําเช่นนั้น 
๑๙) ห้ามไปหา เย่ียมเยียนสถานท่ีทํางานหรือบ้านของผู้รับสัญญาท่ีติดต่องานกันอยู่ 
๒๐) ห้ามรับเงินกู้ยืมไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่มีประกันจากผู้รับสัญญาท่ีติดต่องานด้วย 
๒๑) ห้ามไม่ให้รับจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวใดๆจากผู้รับสัญญา 
๒๒) ห้ามให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแทรกแซงการทํางานตามหน้าท่ีในความรับผิดชอบ 
๒๓) ห้ามทําลายหรือสร้างความเส่ือมเสียแก่หน่ายงาน เช่น ให้คําช้ีแนะแก่ผู้รับสัญญา ในทางท่ีตักตวง 

ประโยชน์หรือช้ีแนะช่องโหว่ในสัญญาให้ผู้รับสัญญา ท้ังนี้ ไม่ว่าจะได้รับรางวัลตอบแทนหรือ ไม่ได้รางวัลตอบแทนก็ตาม 
 
 

/ ๒๔) ห้ามใช้เวลา ..... 
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๒๔) ห้ามใช้เวลาราชการไปดูแลธุรกิจส่วนตัว 
๒๕) ห้ามใช้เวลาราชการ เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานแสวงหา ประโยชน์ 

ส่วนตัว ด้วยการติดต่อซื้อ/ขายสินค้า 
๒๖) ห้ามนําข้อมูลลับของหน่วยงานไปเปิดเผย เพื่อรับส่ิงตอบแทนท่ีเป็นประโยชน์ในรูปของ เงินหรือ 

ประโยชน์อื่นใดหรือนําข้อมูลไปเปิดเผยแก่ญาติหรือพวกพ้องและแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น เช่น ข้อมูลการ
สอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่างๆ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

๒๗) ห้ามนําทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนํา รถยนต์ของ 
ราชการไปใช้ส่วนตัว 

๒๘) ห้ามเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
๒๙) ห้ามทําหลักฐานการไปราชการเป็นเท็จ 
๓๐) ห้ามรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ ใน การตรวจ 

รับพัสดุหรือการจ้าง ทุกกรณี 
๓๑) ห้ามหน่วยงานซื้อของท่ีคุณภาพตํ่าหรือปริมาณตํ่า ราคาสูง 
๓๒) ห้ามหน่วยงานซื้อของในราคาแพงกว่าปกติ หรือแพงกว่าท้องตลาด  

 
 

หมวด ๓ 
ส่วนที่ ๑ 

กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพือ่ปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีหน้าท่ีควบคุม กํากับให้มี การปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างท่ัวถึงและจริงจัง โดยมีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 

๑)  ประชุม สัมมนา เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ข้าราชการ 
๒)  ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓)  ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีแลติดตาม สอดส่อง 

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ําเสมอ 
๔) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ มิให้ถูกกล่ันแกล้งหรือถูก 

ใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม อันมีผลกระทบต่อการแต่งต้ัง โยกย้าย เล่ือนขั้นเงินเดือน   การตั้งกรรมการสอบสวนวินัย 
หรือกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของข้าราชการผู้นั้น     เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

๕) อื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
 
ข้อ ๕ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน  

เพื่อควบคุม กํากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกบัการปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย 
 
 
 

/ คณะกรรมการ ..... 
  
 



- ๕ – 
 

๑)  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต กํากับ ดูแล กลุ่มบริหารงาน 
บุคคล เป็นประธานกรรมการ 

๒)  ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เป็นกรรมการ 
๓)  นิติกร  เป็นกรรมการ/เลขานุการ  
กรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องไม่เคยถูกลงโทษทาง วินัยมา 

ก่อน 
 

ข้อ ๖ คณะกรรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมีอํานาจ หน้าท่ี 
ดังนี ้

๑) ควบคุม กํากับ ส่งเสริมและให้คําแนะนําในการใช้บังคับประมวลจริยธรรม เกี่ยวกับการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียน ว่ามี 
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ส่งเรื่องให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว 

๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหน้าท่ี ขอให้  
กระทรวง กรม หนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร
และหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาช้ีแจงหรือให้ถ้อยคําเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน  

๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชา ใช้ 
อํานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

 
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 

 
 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ ๗  การฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมของประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับ

ซ้อนตามความในหมวด ๒  เป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้ ผู้บังคับบัญชา พิจารณาดําเนินการทางวินัย 
ตามควรแก่กรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กรณีศึกษาการไม่มีคุณธรรม ไม่โปรง่ใส 

 
การบริหารงานบุคคล 
 - ผู้อํานวยการโรงเรียน พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนโดยไม่ได้ประกาศเกณฑ์การประเมินให้คณะครูทราบ  
และไม่เปิดเผยผลการพิจารณาผู้ท่ีได้คะแนนดี ดีเด่น แล้วให้ขั้นพิเศษแก่ญาติของตนและผู้ใกล้ชิด 
 - การพิจารณาย้ายครูไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ พิจารณาให้ย้ายเฉพาะผุ้ท่ีเสนอประโยชน์ให้กับตน หรือ 
พวกพ้อง 
 
การบริหารงบประมาณ 

- ได้รับเงินจัดสรรเพื่อนักเรียนยาก แต่ผู้อํานวยการโรงเรียนกลับนําเงินบางส่วนไปซื้อรถยนต์ตู้  เมื่อ 
ผู้ปกครองสอบถามก็โกรธ แสดงกิริยาไม่สมควร 
 - ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและยังไม่แล้วเสร็จ 
แต่ผู้อํานวยการโรงเรียนกลับส่ังให้คณะกรรมการตรวจ รับรองว่าผุ้รับจ้างได้ทํางานเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา 
ผู้รับจ้างควรได้รับเงินค่าจ้าง เมื่อจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างครบถ้วนแล้ว ผู้รับจ้างได้นําเงินจํานวนหนึ่งมามอบให้กับ
ผู้อํานวยการโรงเรียน อันเป็นการเข้าไปมีส่วนได้เสียเนื่องด้วยกิจการท่ีตนมีหน้าท่ีกํากับ ดูแล 
 
ความไม่เป็นธรรมในการมอบหมายงาน 
 - ผู้อํานวยการโรงเรียนกล่ันแกล้งครูท่ีไม่ใช่พวกของตนเอง โดยไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติหรือมอบหมายงานไม่
ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งหรือมอบหมายงานมากเกินไป เป็นผลงานไม่มีประสิทธิภาพ และไม่เสร็จภายในเวลา
ท่ีกําหนด และได้ใช้เป็นข้ออ้างในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 
 - ผู้อํานวยการโรงเรียนออกคําส่ังให้ครูวิชาเอกภาษาไทยไปสอนวิชาพลศึกษา โดยไม่สอบถามความถนัด  
ความรู้ ความสามารถและความสมัครใจของผู้ได้รับคําส่ัง เมื่อผู้ได้รับคําส่ังไม่ปฏิบัติตาม ก็ใช้ข้ออ้างในการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
 




